
 BELÉPÉSI NYILATKOZAT

A Tiszaújvárosi Sport Club alapszabályát elfogadom, az egyesület
munkájában részt veszek. Tudomásul veszem, hogy a Tiszaújvárosi
Sport  Club  Természetjáró  szakosztálya  által  szervezett  és
lebonyolított túrákon, rendezvényeken a saját felelősségemre veszek
részt,  sem  a  szakosztály,  sem  a  Sport  Club  felé  semmilyen
követeléssel nem élhetek. Önként, feltétlen hozzájárulásomat adom,
hogy a szakosztály vezetősége az adataimat nyilvántartsa, kezelje,
az MTSZ felé továbbítsa tagi nyilvántartás céljából. A közösségekre
vonatkozó  törvényi  előírások  betartását,  valamint  a
programfüzetben  leírt,  a  tagságra  vonatkozó  rendelkezéseket
magamra nézve kötelezőnek tartom. 

Név: ……………………………………………..…………….…

Születési hely, idő: ..……………...…….………..…….…….…..

Anyja neve: ……………………………………..…………….…

Lakcím: ……………………………………………........……….

Munkahely/volt munkahely: ……………………….……….…...

Telefon: ……………………………………….…….……..…….

Email cím (olvashatóan):………………………………..….……

Befizetett összeg: …………..…… 

Átvevő: …………….……………………………………..
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Valamint tudomásul veszem az alábbiakat:

A túrára a jelentkezés:
A túravezetőnek előre be kell fizetni a részvételi díjat, akkor lesz 
érvényes a jelentkezés.

A túra lemondása:

Ha túra kezdeti időpontja előtt legalább 6 nappal jelzed, hogy nem
tudsz részt venni az adott programon, a befizetett összeg 100%-át
visszatérítjük. A hat napon belüli visszamondáskor csak abban az
esetben van módunk visszatéríteni, ha a helyedet más jelentkezővel
pótolni tudjuk. 

Kivételt  képez  ez  alól  a  többnapos  szállásfoglalással  járó  túrák
pénzvisszafizetési határideje. Ezen esetekben egyedi határidő lesz
meghatározva.

A megemelkedett költségek miatt 35 fő alatt nem indítunk 
buszt! 

Biztosítás:
A  külföldi  túráinkon  kötelező  az  „Európai  Egészségbiztosítási
Kártya”!  Ezen felül,  azokra a túrákra,  ahol  a túra jellege miatt  a
túravezető,  túraszervező  kéri,  szükséges  olyan  sportbiztosítás
megkötése, amely tartalmazza a hegyimentést. 
A biztosítás meglétét a túravezető, túraszervező ellenőrzi. 
Amennyiben  valaki  nem  rendelkezik  a  szükséges  biztosítással,
minden kockázatát viseli, a felmerülő intézkedés az Ő feladata. 

…………………………….. …………………………….
Dátum Aláírás
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